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)OBS( املدرسة الثانوية العليا

األهداف

اكتساب مهارات معينة يستطيع 	 

الطالب من خاللها مواصلة مسارهم 

التعليمي، املهني وأيًضا الدرايس 

الجامعي

التعليم العام األسايس واملوسع 	 

واملتعمق

توطيد املهارات األساسية للتعلم الذايت 	 

واالجتامعي

التعليم الذي يركز عىل محاور فردية: 	 

املحور العميل املهني، قطاع اللغات 

األجنبية، االقتصاد، التقنية، الصحة 

والشؤون االجتامعية

السمت العام للتدريس

حصص التدريس بحسب املرحلة 	 

الدراسية )تكون يف الغالب حصة 

جامعية، مواد انتقائية تتباين من 

حيث األداء الدرايس( أو بحسب نوع 

املدرسة )التدريس يف فرعي املدارس: 

هاوبتشوله العامة/ مدرسة ثانوية 

متخصصة يف العلوم(

يتعني أن يفي التدريس برشوط التعلم 	 

املختلفة واملواهب املتعددة ومختلف 

القدرات وامليول وسلوكيات التعلم 

املتباينة

تقييم األداء بحسب نوع املدرسة	 

اختيار لغة أجنبية ثانية اختياريًا )بدًءا 	 

من العام الدرايس السادس(

إبراز املهارات املنهجية	 

محور التوجه املهني من أجل اتخاذ 	 

قرار ناجح الختيار املسار املهني 

)التدريب والدراسة الجامعية(

 مؤهل مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة 	 

)بعد الصف التاسع(

مدرسة هاوبتشوله العامة )بعد الصف التاسع(	 

املؤهل الثانوي األول )مؤهل مدرسة هاوبتشوله العامة 	 

أو مؤهل املدرسة الثانوية املتخصصة يف العلوم بعد 

الصف العارش(

املؤهل الثانوي األول املوسع )بعد الصف العارش(	 

مؤهل مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة )بعد الصف التاسع(	 

مؤهل مدرسة هاوبتشوله العامة )بعد الصف التاسع(	 

املؤهل الثانوي األول )مؤهل مدرسة هاوبتشوله العامة أو مؤهل 	 

املدرسة الثانوية املتخصصة يف العلوم بعد الصف العارش(

املؤهل الثانوي األول املوسع )بعد الصف العارش(	 

 شهادة املعهد الفني العايل املتخصص 	 

)الجزء املدريس، بعد الصف الثاين عرش(

شهادة الثانوية العامة )الثانوية األملانية(	 

 املؤهل الثانوي األول املوسع 	 

)بعد الصف العارش(

شهادة املعهد الفني العايل املتخصص 	 

)الجزء املدريس، بعد الصف الثاين عرش(

شهادة الثانوية العامة )الثانوية األملانية(	 

مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة مع الرتكيز عىل النمو 	 

العاطفي واالجتامعي، النمو البدين والحريك، ضعاف السمع: 

يف أنواع مدارس ذوي االحتياجات الخاصة الثالثة هذه ميكن 

الحصول عىل مؤهالت مدرسية يف القطاع الثانوي األول، 

تكون مناظرة ملؤهالت املدرسة النظامية

مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة مع الرتكيز عىل التعلم: 	 

 مؤهل مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة 

)بعد الصف التاسع(، مؤهل مدرسة هاوبتشوله العامة بعد 

االلتحاق طوعي بالعام الدرايس العارش

مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة مع الرتكيز عىل النمو 	 

الذهني: شهادة مغادرة

)Gym( الجمنازيوم

األهداف

تقديم تعليم عام شامل ومتعمق	 

تدعيم قدرة التعلم الذايت والعمل 	 

العلمي

تحديد املحور الدرايس بحسب 	 

املتطلبات الفردية، ومبا يتوافق مع 

القدرات وامليول الخاصة بكل طالب

التحضري للتدريب املهني أو الدراسة 	 

الجامعية

السمت العام للتدريس

الصف الخامس إىل العارش: التدريس 	 

يف شكل صفوف دراسية، االختيار 

اإللزامي للغة أجنبية ثانية بدًءا من 

الصف السادس

السنة الدراسية الحادية عرشة: مرحلة 	 

التمهيد ملرحلة الجمنازيوم العليا 

تحضريًا ملرحلة التأهل، التدريس إىل 

حد كبري يف صورة صفوف دراسية

السنة الدراسية الثانية/ الثالثة عرشة: 	 

مرحلة التأهل ملرحلة الجمنازيوم 

العليا التي تنتهي باختبار الثانوية 

األملانية )األبيتور(، التدريس بنظام 

الدورات، عىل أن يكون لكل دورة 

محور عمل خاص بها

)FöS( املدرسة الثانوية العليا

األهداف

يف مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة 	 

التي تركز عىل النمو العاطفي 

واالجتامعي، النمو البدين والحريك، 

التدريس يف مركز تعليم الوالية 

لضعاف السمع، يتم التدريس 

باالستناد إىل املناهج األساسية 

للمرحلة الثانوية األوىل )التعليم 

املدريس بنفس األهداف(

محور العمل

مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة 	 

التي تركز عىل التعلم تستند يف 

عملها إىل املناهج األساسية ملدرسة 

هاوبتشوله العامة )تعليم مدريس 

مختلف األهداف(

مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة 	 

التي تركز عىل النمو الذهني 

تستند يف عملها إىل منهج خاص بها 

)تعليم مدريس مختلف األهداف(. 

باإلضافة إىل املرحلة األولية فإن 

هذا النوع من مدارس ذوي 

االحتياجات الخاصة به قطاع ثانوي 

أول )السنوات الدراسية من 5 إىل 

9( وقطاع ثانوي ثان )السنوات 

الدراسية من 10 إىل 12(

)IGS( املدرسة الشاملة املدمجة

السمت العام للتدريس

التدريس يف صورة صفوف دراسية 	 

بحسب املستويات التعليمية للطالب

تقديم خدمة املرافقة من قبل فريق 	 

السنة الدراسية يف املرحلة الثانوية 

األوىل ويف مرحلة الجمنازيوم العليا

كل املؤهالت الدراسية متاحة	 

إعداد تقارير خاصة بتطور التعلم 	 

حتى الصف الثامن، شهادات الدرجات 

ملحق بها تعليق حتى الصف العارش 

ميكن دراسة لغة أجنبية ثانية وثالثة 

)اإلسبانية، الفرنسية، الالتينية(

)KGS( املدرسة الشاملة التعاونية

السمت العام للتدريس

يتم الجمع بني أنواع املدارس: 	 

هاوبتشوله العامة والثانوية املتخصصة 

يف العلوم والجمنازيوم، باعتبارها 

فروع مدرسية مرتاتبة ومتصلة ببعضها 

البعض

كل املؤهالت الدراسية متاحة	 

الصف الخامس إىل الثامن: التعلم 	 

املشرتك واملتجاوز لحدود نوع مدرسة 

بعينه

بدًءا من الصف التاسع: التعلم املوجه 	 

للحصول عىل مؤهل درايس

ميكن االختيار ما بني اإلسبانية 	 

والفرنسية والالتينية كلغة أجنبية ثانية

 )GS( املدارس الشاملة

األهداف

تقديم تعليم عام أسايس أو موسع أو شامل ومتعمق	 

إتاحة إمكانية تحديد املحور الدرايس بحسب املتطلبات الفردية، ومبا يتوافق مع معدالت األداء 	 

الدرايس وامليول الخاصة بكل طالب

تدعيم املهارات األساسية والتعلم الذايت والعمل العلمي	 

تأهيل الطالب، بحسب املؤهل الدرايس، ملواصلة املسار التعليمي لكل منهم فيام يتعلق باملحور 	 

املهني أو الدرايس


